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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1    Sosiolinguistik 

         Sosiolinguistik merupakan cabang ilmu yang mempelajari ciri-ciri variasi 

bahasa dan menetapkan korelasi-korelasi ciri variasi bahasa tersebut dengan ciri-

ciri sosial. Sosiolinguistik membahas tipe variasi linguistik yang digunakan  untuk 

mewakili faktor sosial. 

Menurut Fishman yang dikutip oleh Pateda : 

“Sosiolinguistik lebih bersifat kualitatif, dimana pemakaian bahasa dalam 

konteks sosialnya lebih dipentingkan. Hal ini berbeda dengan sosiologi yang 

lebih bersifat kualitatif, dimana sosiologi lebih mementingkan 

keanekaragaman bahasa sebagai akibat pelapisan sosial yang ada dalam 

suatu masyarakat”. (1987:2) 

 

Sedikit berbeda, Wardhaugh lebih menitikberatkan sosiolinguistik pada 

hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Secara lengkap pernyataan 

Wardhaugh sebagai berikut: “Sociolinguistics is concerned with investigating the 

relationships between language and society with the goal being a better 

understanding of the structure of language and of how languages function in 

communication” (Wardhaugh,1992:13). Sosiolinguistik dari definisi tersebut di 

atas diartikan sebagai ilmu yang  meneliti bagaimana hubungan antara bahasa 

dengan masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut dengan tujuan agar 

masyarakat lebih memahami susunan bahasa dan bagaimana fungsi bahasa ketika 

dipakai pada saat berkomunikasi. 

Sependapat dengan pernyataan di atas, Holmes (2001:1) mengatakan bahwa 

ahli sosiolinguistik mempelajari hubungan antar bahasa dan masyarakat 
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“Sociolinguistics is concerned with the relationship between language and the 

context in which it is used”. Dari pernyataan di atas Holmes lebih menitikberatkan 

sosiolinguistik pada hubungan antara bahasa dan masyarakat serta konteks di 

mana bahasa itu digunakan. 

Menurut Fishman (1972)  sosiolinguistik bukan hanya menitikberatkan pada 

bahasa  yang berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan gagasan atau pikiran 

semata melainkan juga berkaitan dengan siapa yang berbicara, dengan siapa lawan 

bicara, kapan seseorang berbicara dan apa tujuan seseorang berbicara. Seperti 

yang diungkapkan oleh Fishman (1972) “who speak, what language to whom, 

when and to what end”. 

Dilihat dari segi Pendengar atau lawan bicara menurut Finnocchiaro (1974) 

bahasa itu berfungsi direktif, yaitu mengatur tingkah laku pendengar, menurut 

Holmes (2001:259) “Directive utterances attempt to get someone to do 

something”, sedangkan Halliday (1973) pada buku “Explorations in the 

Functions of Language” menyebutkan fungsi instrumental, dalam hal ini bahasa 

berfungsi menghasilkan kondisi-kondisi tertentu dan menyebabkan terjadinya 

peristiwa-peristiwa tertentu. Fungsi ini mengingatkan pada apa yang secara umum 

dikenal dengan perintah atau imperative. (http://nehemiap.blogspot.com/2009/05 

/bentuk-dan-fungsi-bahasa_29.html) Jakobson(1960) menyebutkan fungsi 

retorikal  yaitu mengatur tingkah laku pendengar. 

Sedangkan apabila dilihat dari segi kontak antara penutur dan pendengar  

bahasa  berfungsi fatik. Holmes (2001:259) menjelaskan “Phatic utterances 

express solidarity and emphaty with others”, yaitu berfungsi menunjukan rasa 

empati dan solidaritas terhadap orang lain. Fungsi fatik dalam bahasa menurut 
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Jakobson (1960)  di atas  sama dengan fungsi interpersonal (Finnocchiaro,1974) 

atau sama dengan interaksional (Halliday,1973) yaitu fungsi menjalin hubungan 

memperlihatkan perasaan bersahabat atau solidaritas sosial. Maksud dari 

penjelasan di atas seperti yang di kutip dari http://semangatbelajar.com/fungsi-

%E2%80%93-fungsi-bahasa/ sebagai berikut: 

“Dilihat dari kontak antara penutur dan pendengar, bahasa berfungsi fatik; 

Maksudnya, penutur dan pendengar sebelum mengadakan komunikasi 

sudah terjalin hubungan emosional. Hal tersebut bisa dilihat pada waktu 

orang akan berjumpa dan berpisah. Mereka biasa mengatakan kata – kata 

yang khas, seperti kata “apa kabar”, “selamat jalan”. Ungkapan – ungkapan 

fatik ini biasa bersamaan dengan gesture” 

 

Bila dilihat dari segi topik ujaran, Halliday (1973) mengemukakan bahwa 

bahasa itu berfungsi referensial/ representasional.  Hal ini berarti bahwa bahasa 

berfungsi untuk membuat pernyataan-pernyataan, menyampaikan fakta-fakta dan 

pengetahuan, menjelaskan, atau melaporkan realitas yang sebenarnya 

sebagaimana yang dilihat atau dialami orang. Holmes (2001:259) Referential 

utterances provide information. Berkaitan dengan fungsi bahasa tersebut,  Chaer  

menjelaskan sebagai berikut: 

“Dilihat dari segi topik ujaran, bahasa berfungsi referensial. Bahasa 

digunakan untuk membicarakan objek dan peristiwa yang ada di sekeliling 

penutur, selain untuk menyatakan isi hati nurani si penutur atau untuk 

mengungkapkan hal – hal yang ada dalam benak si penutur”(1995:21) 

 

Selanjutnya Jakobson (1960) menambahkan bahwa fungsi lain dari bahasa 

adalah kognitif, yakni bahasa  digunakan sebagai alat untuk membicarakan objek 

atau peristiwa yang ada di sekeliling penutur atau yang ada dalam budaya pada 

umumnya.  
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Bahasa berfungsi metalingual atau metalinguistik apabila dilihat dari segi 

kode yang digunakan (Jakobson,1960;Finnocchiaro,1974) yakni bahasa itu 

digunakan untuk membicarakan bahasa itu sendiri. Menurut Holmes (2001:259). 

Metalinguistic utterances comment  on language itself. Memang tampaknya agak 

aneh biasanya bahasa itu digunakan untuk membicarakan masalah lain seperti 

masalah politik, ekonomi atau pertanian. Namun berdasarkan fungsi ini bahasa  

digunakan untuk membicarakan atau menjelaskan bahasa itu sendiri. Hal ini dapat 

dilihat dalam proses pembelajaran bahasa dimana kaidah – kaidah atau aturan – 

aturan bahasa dijelaskan dengan bahasa yang digunakan seperti halnya dalam 

kamus monolingual, bahasa itu digunakan untuk menjelaskan arti kata dari bahasa 

itu sendiri.  

Dilihat dari segi amanat yang akan disampaikan, bahasa berfungsi 

imaginative. Bahasa dapat digunakan untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan 

perasaan, baik itu hal – hal yang sebenarnya maupun cuma rekaan atau khayalan. 

Daya imajinatif ini bisanya berbentuk karya – karya seni yang mengandung nilai 

estetika seperti puisi, porsa, drama, lelucon, dan dongeng. Tujuan karya – karya 

tersebut untuk menyenangkan pembaca atau pendengar. 

Secara lengkap Chaer dalam buku “Teori dan Praktik analisis wacana” 

berpendapat seperti di bawah ini: 

 

“Fungsi imajinatif (the imaginative function). Dalam hal ini bahasa 

berfungsi sebagai pencipta sistem, gagasan, atau kisah yang imajinatif. 

Fungsi ini biasanya untuk mengisahkan cerita-cerita, dongeng- dongeng,  

membacakan lelucon, atau menuliskan cerpen, novel, dan sebagainya. 

Melalui bahasa kita bebas menciptakan mimpi-mimpi yang mustahil 

sekalipun jika yang kita inginkan memang seperti itu. Dengan bahasa kita  

mengekspresikan perasaan dalam bentuk puisi yang indah. Pendek kata 

dengan bahasa kita bebas berimajinasi” (Chaer, 1995:22) 
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Dilihat dari sisi variabel bahasa, Dell Hymes dalam buku  Foundations in 

Sociolinguistics: An Ethnographic Approach (1974) menyebutkan bahwa ada 

delapan variable yang mempengaruhi variasi suatu bahasa. Kedelapan variable 

tersebut adalah : Setting and scene, Participants, Ends, Act sequences, Key, 

Instrumentalities, Norms of interaction and interpretation dan Genres yang 

kemudian disingkat menjadi SPEAKING seperti yang dijelaskan Hymes yang 

dikutip oleh Wardhaugh berikut ini: 

“Hymes (1974) has proposed an ethnographic framework which takes into 

account the various factors that are involved in speaking. An ethnography 

of a communicative event is a description of all the factors that are relevant 

in understanding how that particular communicative event achieves its 

objectives. For convenience, Hymes uses the word “SPEAKING” as an 

acronym for the various factors he deems to be relevant. We will now 

consider these factors one by one”(1992:245) 

 

Kedelapan variable bahasa di atas  secara rinci dapat dijelaskan sebagai 

berikut:  

a. S (Setting dan Scene)  

Istilah setting dan scene berkaitan erat dengan waktu dan tempat serta 

situasi yang terjadi ketika suatu bahasa digunakan. Penggunaan bahasa 

dalam waktu, tempat dan situasi  yang berbeda akan mempengaruhi variasi 

– variasi  bahasa yang digunakan.  

Setting refers to the time and place, the  concrete physical circumstance in 

which speech takes place. (1992:245) 

b. P (Participants)  

Istilah partisipan  berkaitan dengan hubungan antara pembicara dan 

pendengar, komunikan dan komunikator, Orang – orang yang  
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menggunakan suatu bahasa atau yang disebut pihak – pihak yang terlibat 

dalam penggunaan suatu bahasa. 

Participant includes various combinations of speaker-listener,   addressor-

addressee, or sender-reciever.(1992:245) 

c. E (Ends) 

Mengacu kepada maksud dan tujuan dari penggunaan suatu bahasa. 

Ends refers to the conventionally recognized and expected outcomes of  an 

exchange as well as to the personal goals that participants seek to 

accomplish on particular occations.(1992:245) 

d. A (Act Sequences) 

Berkenaan dengan bentuk dan isi dari suatu ujaran  yang digunakan dalam 

suatu bahasa. Bentuk ujaran disini merupakan kata – kata yang digunakan, 

sementara ini meliputi topik dari suatu pembicaraan 

Act Sequences refers to the actual form and content the precise words used, 

how they are used relationship to the actual topic at hand (1992:245) 

e. K (key) 

Merupakan nada suara, penjiwaan, sikap atau cara ketika menggunakan 

suatu bahasa. 

Key refers to  the tone, manner, or spirit in which a particular message is 

conveyed: light-hearted, serious, precise, pedanatic, mocking, sarcastic, 

pompous, and so on. The key may also marked nonverbally by certain kinds 

of behaviour gesture, posture, or even deportment.(1992:246) 
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f. I ( Instrumentalities) 

Instumentalities merupakan saluran atau channel dalam penggunaan suatu 

bahasa, baik secara oral, tulisan, atau isyarat. 

Instrumentalities refers to the choice of channel and to the actual forms of 

speech employed. (1992:246) 

g. N (Norms Of Interaction): 

Norms of Interaction atau interpretation merupakan norma atau aturan yang 

harus dipahami dalam menggunakan suatu bahasa, norma ini dicerminkan 

oleh hubungan sosial dalam sebuah masyarakat bahasa. 

Norms of interaction refers to the specific behaviours and properties that 

attach to speaking and also to how these may be viewed by someone who 

does not share them. (1992:246) 

h. G (Genres):  

Genres merupakan suatu bentuk penyampaian dari suatu bahasa, misalnya 

lewat puisi, pepatah dan doa. 

Genres refers to clearly demarcated types of utterance; such things as 

poems, proverbs, riddles, sermons, prayers, lectures, and editorials 

(1992:246) 

 

2.1.1 Variasi Bahasa  

Sebagai sebuah langue, bahasa mempunyai sistem dan subsistem yang 

dipahami sama oleh semua penutur bahasa. Namun, karena penutur bahasa 

tersebut, meski berada dalam masyarakat tutur, tidak merupakan kumpulan 

manusia yang homogen, maka wujud bahasa yang konkret yang disebut parole, 
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menjadi tidak seragam. Bahasa itu menjadi beragam dan bervariasi. Terjadinya 

keragaman atau kevariasian bahasa ini bukan hanya disebabkan oleh para 

penuturnya yang tidak homogen, tetapi juga karena kegiatan interaksi sosial yang 

mereka lakukan sangat beragam. Setiap kegiatan memerlukan atau menyebabkan 

terjadinya keragaman bahasa itu. Keragaman ini akan semakin bertambah kalau 

bahasa tersebut digunakan oleh penutur yang sangat banyak, serta dalam wilayah 

yang sangat luas. 

Menurut Abdul chaer dalam hal variasi atau ragam bahasa ini ada dua 

pandangan: 

“Pertama, variasi atau ragam bahasa itu dilihat sebagai akibat adanya 

keragaman sosial penutur bahasa itu dan keragaman fungsi bahasa itu. Jadi 

variasi atau ragam bahasa itu terjadi sebagai akibat dari adanya keragaman 

sosial dan keragaman fungsi bahasa. Andaikata penutur bahasa itu adalah 

kelompok yang homogen, baik etnis, status sosial maupun lapangan 

pekerjaannya, maka variasi atau keragaman itu tidak akan ada, artinya 

bahasa itu menjadi seragam. Kedua, variasi atau ragam bahasa itu sudah ada 

untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan 

masyarakat yang beraneka ragam. Variasi atau ragam bahasa ini dapat di 

klasifikasikan berdasarkan adanya keragaman sosial dan fungsi kegiatan di 

dalam masyarakat sosial” (2004:62) 

 

Variasi bahasa adalah keanekaragaman bahasa yang disebabkan oleh faktor 

tertentu. Menurut Janet Holmes, “Language varies according to its uses as well as 

its users, according to where it is used and to whom, as well as according to who 

is using it”(2001:223). Variasi bahasa berubah ubah menurut kegunaan dan 

penggunanya, tempat dimana bahasa digunakan, dengan siapa serta siapa yang 

menggunakan bahasa tersebut.  

Dalam buku “Sosiolinguistik Memahami Bahasa Dalam Konteks 

Masyarakat  Dan Kebudayaan” yang ditulis oleh Paul Ohoiwutun ,Variasi sebagai 

suatu wujud perubahan atau perbedaan dari berbagai manifestasi kebahasaan 
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bertentangan dengan kaidah, namun tidak bertentangan dengan kaidah 

kebahasaan. 

Banyak faktor yang menentukan perbedaan variasi bahasa, biasanya 

perbedaan variasi bahasa terjadi karena faktor umur, jenis kelamin dan lain – lain. 

Contoh faktor umur misalnya gaya berbicara antara anak kecil dan orang dewasa 

tentu akan berbeda, apabila kita berbicara dengan orang yang lebih dewasa tentu 

kita akan memilih bahasa yang lebih sopan, sedangkan kepada orang yang lebih 

kecil kita akan menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami. 

Hartman dan Stork (1972:65 ) pada buku “Dictionary of Language and 

Linguistics”membedakan variasi berdasarkan kriteria latar belakang geografi dan 

sosial penutur, medium yang digunakan dan pokok pembicaraan, sependapat 

dengan pendapat di atas, Mc David (1969) membagi variasi bahasa ini 

berdasarkan dimensi regional, dimensi sosial, dan dimensi temporal. Variasi 

bahasa itu di bedakan berdasarkan penutur dan pemakaian, keformalan dan 

sarana. 

Halliday (1990) membedakan variasi bahasa berdasarkan pemakai yang 

disebut dialek, dan pemakaian yang disebut register. Sedangkan Preston dan Shuy 

(1995:81) pada buku varieties American English membagi variasi bahasa 

khususnya untuk bahasa Inggris Amerika berdasarkan penutur, interaksi, kode dan 

realisasi. 
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2.1.1.1 Variasi dari Segi Penutur 

Variasi bahasa berdasarkan penutur berarti, siapa yang menggunakan bahasa 

itu, dimana tinggalnya, bagaimana kedudukan sosialnya di dalam masyarakat, apa 

jenis kelaminnya dan kapan bahasa itu di gunakan. Dalam buku “Sosiolinguistik 

perkenalan awal” yang di tulis oleh Chaer dan Agustin (2004:62), terjadinya 

keragaman atau kevariasian bahasa disebabkan oleh para penuturnya yang tidak 

homogen dan kegiatan interaksi sosial yang mereka lakukan tidak beragam. 

Variasi bahasa pertama yang kita lihat berdasarkan penuturnya adalah variasi 

bahasa yang di sebut idiolek, yaitu variasi bahasa yang bersifat perseorangan. 

Menurut konsep idiolek, setiap orang mempunyai variasi bahasanya atau 

idioleknya masing – masing. Variasi idiolek ini berkenaan dengan warna suara, 

pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan sebagainya. Namun yang paling 

dominan adalah warna suara. 

Variasi bahasa ke dua berdasarkan penuturnya adalah yang disebut dialek, 

yakni variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, yang berada 

pada satu tempat, wilayah atau area tertentu, maka dialek ini lazim disebut dialek 

areal, dialek regional, atau dialek geografi.  

Variasi bahasa ke tiga berdasarkan penutur adalah yang disebut kronolek 

atau dialek temporal, yakni variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial 

pada masa tertentu. 

Variasi bahasa ke empat berdasarkan penuturnya adalah apa yang disebut 

sosiolek  atau dialek sosial, yakni variasi bahasa yang berkenaan dengan status, 
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golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Dalam sosiolinguistik biasanya 

variasi inilah yang paling banyak dibicarakan karena variasi ini menyangkut 

semua masalah pribadi penuturnya, seperti usia, pendidikan, seks, pekerjaan, 

tingkat kebangsawanan, keadaan sosial ekonomi dan sebagainya. 

2.1.1.2 Variasi dari segi pemakaian 

Berdasarkan segi pemakaian bahasa itu digunakan untuk apa, dalam bidang 

apa, apa jalur dan alatnya, dan bagaimana situasi keformalannya. Berdasarkan 

buku “ Sosiolinguistik Perkenalan awal” yang ditulis oleh Abdul chaer, Leonie 

Agustina, Variasi bahasa berkenaan dengan penggunaannya, pemakaiannya, atau 

fungsinya disebut fungsiolek (Nababan 1984), ragam dan register. Variasi ini 

biasanya dibicarakan berdasarkan bidang pemakaian, gaya atau tingkat 

keformalan dan sarana penggunaan. Variasi bahasa berdasarkan bidang 

pemakaian ini adalah menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan atau 

bidang apa. Variasi bahasa berdasarkan bidang kegiatan yang paling tampak 

cirinya adalah dalam bidang kosakata. 

Menurut Abdul Chaer (2004) Variasi berdasarkan fungsi ini lazim disebut 

register. Dalam pembicaraan tentang register ini biasanya dikaitkan dengan 

masalah dialek. Kalau dialek berkenaan dengan bahasa itu digunakan oleh siapa, 

dimana, dan kapan, maka register berkenaan dengan masalah bahasa itu di 

gunakan untuk kegiatan apa. 
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2.1.1.3 Variasi dari segi keformalan 

Berdasarkan tingkat keformalannya, Martin Joos (1967) dalam bukunya The 

Five Clock membagi variasi bahasa atas lima macam gaya (Inggris style), yaitu 

gaya atau ragam baku (frozen), gaya atau ragam resmi (formal), gaya atau ragam 

usaha (konsultatif), gaya atau ragam santai (casual), dan gaya atau ragam akrab 

(intimate) 

Ragam beku (frozen) adalah variasi bahasa yang paling formal, yang 

digunakan dalam situasi-situasi khidmat, dan upacara-upacara resmi, misalnya 

dalam upacara kenegaraan, khotbah di masjid, tata cara pengambilan sumpah, 

kitab undang – undang, akte notaris dan surat-surat keputusan. Disebut ragam 

beku karena pola dan kaidahnya sudah ditetapkan secara mantap dan tidak boleh 

diubah. Dalam bentuk tertulis ragam beku ini kita dapati dalam dokumen 

bersejarah seperti, undang – undang dasar, akte notaris, naskah perjanjian jual beli 

atau sewa menyewa. 

Ragam resmi atau formal  adalah variasi bahasa yang digunakan dalam 

pidato kenegaraan, rapat dinas, surat menyurat dinas, ceramah keagamaan, buku-

buku pelajaran. Pola dan kaidah ragam resmi sudah ditetapkan secara mantap 

sebagai suatu standar. 

Ragam usaha atau ragam konsultatif adalah variasi bahasa yang lazim 

digunakan dalam pembicaraan biasa di sekolah, dan rapat – rapat atau 

pembicaraan yang berorientasi kepada hasil atau produksi. Jadi dapat dikatakan 
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ragam usaha ini  adalah ragam bahasa yang paling operasional. Wujud ragam 

usaha ini berada diantara ragam formal dan ragam informal atau ragam santai. 

Ragam santai atau ragam kasual adalah variasi bahasa yang digunakan 

dalam situasi tidak resmi untuk berbincang bincang dengan keluarga atau teman 

karib pada waktu beristirahat, berorahraga, berekreasi dan sebagainya. 

Ragam akrab atau ragam intim adalah variasi bahasa yang biasa digunakan 

oleh para penutur yang hubungannya sudah akrab, seperti anggota keluarga, atau 

antar teman yang sudah karib. Ragam ini ditandai dengan penggunaan bahasa 

yang tidak lengkap, pendek – pendek dan dengan artikulasi yang seringkali tidak 

jelas. 

2.1.1.4 Variasi dari segi sarana 

Berdasarkan buku “Sosiolinguistik Perkenalan awal” yang ditulis oleh 

Abdul chaer dan Leonie Agustina , Variasi bahasa dapat pula dilihat dari segi 

sarana atau jalur yang digunakan. Dalam hal ini dapat disebut adanya ragam lisan 

dan ragam tulis, atau juga ragam dalam berbahasa dengan menggunakan  sarana 

atau alat tertentu misalnya telepon atau telegraf. Adanya ragam bahasa lisan dan 

ragam bahasa tulis didasarkan pada kenyataan bahwa bahasa lisan dan bahasa tulis 

memiliki wujud struktur yang tidak sama.  

Dalam berbahasa lisan atau dalam menyampaikan informasi secara lisan 

kita dibantu oleh unsur-unsur non segmental atau non linguistik yang berupa 

gejala fisik. Padahal dalam  berbahasa tulis kita harus lebih menaruh perhatian 
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agar kalimat – kalimat yang kita susun bisa dapat dipahami pembaca dengan baik. 

Kesalahan atau kesalah pengertian dalam berbahasa lisan dapat segera diperbaiki 

atau diralat tetapi dalam berbahasa tulis kesalahan atau kesalah pengertian baru 

kemudian bisa diperbaiki. 

Dalam berbahasa tulis kita harus lebih menaruh perhatian agar kalimat yang 

kita susun dapat dipahami pembaca dengan baik. Kesalahan atau kesalah 

pengertian dalam berbahasa lisan dapat segera diperbaiki atau diralat, tetapi dalam 

berbahasa tulis kesalahan atau kesalahpengertian baru kemudian bisa diperbaiki. 

 

2.1.2 Macam-macam variasi 

Macam-macam variasi bahasa pada buku Sociolinguistics yang ditulis oleh  

Paul Ohoiwutun merupakan hubungan antara bahasa dan masyarakat misalnya 

seperti variasi variasi sistemik dan  ekstrasistemik (Nababan, 1993:15) 

 

2.1.2.1 Variasi sistemik 

Variasi sistemik terjadi sebagai perubahan atau perbedaan yang 

dimanifestasikan dalam ujaran seseorang atau penutur-penutur di tengah 

masyarakat bahasa tertentu. Variasi itu dapat terjadi pada sistem kebahasaan itu 

sendiri, dan dapat juga terjadi di luar sistem kebahasaan. 

Studi Labov mengenai penggunaan bahasa Inggris di kota NewYork dapat 

memberi sedikit gambaran tentang faktor-faktor yang terkait dalam masalah 

variasi ini. Labov mampelajari alternatif pengucapan bunyi-bunyi awal, pada kata-
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kata seperti thing. Di New York terdapat tiga varian. Pertama satu konsonan 

frikatif – dental [θ], alternatif kedua satu afrikat [tθ] dan terakhir satu bunyi 

hambat dental [t]. Dari ketiga varian ini, bunyi frikatif merupakan varian orang 

terpelajar dan bergengsi. Sedangkan bunyi hambat adalah varian yang dianggap 

paling dicemoohkan yang dilakukan masyarakat kelas bawah. 

Studi yang dilakukan Cripper dan Widdowson (dalam Allen dan Corder, 

1976:189) untuk menguji kajian labov ternyata tidak menemukan bukti kuat 

bahwa terdapat hubungan antara tingkat sosial ekonomi dan pendidikan 

masyarakat dengan ketiga varian di atas. Dengan kata lain benar ditemukan tiga 

varian adalah [θ], [tθ] dan [t] untuk kata thing di antara penutur bahasa Inggris 

New York, namun varian tertentu bukan marupakan ciri khas dari suatu kelompok 

sosial-ekonomi tertentu sebagaimana dikemukakan oleh Labov. 

Perbedaan variasi sitemik terjadi dalam bahasa itu sendiri. Variasi sistemik 

disebut pula variasi internal, karena hanya terjadi dalam lingkup unsur – unsur 

kebahasaan itu sendiri misalnya pada fonem, morfem dan tata kalimat. 

Variasi dinamai sistemik dan internal bila perbedaan variasi sistemik berasal 

dari dalam bahasa  itu sendiri, bila bersumber dari luar bahasa yakni faktor – 

faktor lain yakni luar lingkup sistem bahasa itu sendiri, maka variasi tersebut 

dinamai eksternal atau ekstra sistemik. 

Walaupun demikian suatu fenomena variasi internal (sistemik) dapat saja 

terjadi sebagai akibat pengaruh eksternal. Contohnya pada kasus varian [θ], [tθ], 

dan [t] di New York Studi Labov ditentang oleh kajian verifikatif oleh Clipper 



 
 

23 

 

 

 

dan Widdowson dalam Allen dan Corder (1976:189-195). Hasil kajian kedua 

orang ahli bahasa itu menunjukkan bahwa labov keliru menarik kesimpulan 

bahwa kelas masyarakat elit cenderung membuat varian [θ] dan sebaliknya 

masyarakat kelas sosial ekonomi rendah yang menampilkan varian [t], yang 

sesungguhnya terjadi adalah bahwa  dalam situasi berbahasa resmi varian [θ]  

yang muncul sedangkan varian [t] lebih banyak dilakukan oleh siapa saja pada 

situasi berbahasa santai, akrab, tidak resmi. 

2.1.2.2 Variasi Ekstrasistemik 

Variasi Ekstrasistemik adalah perbedaan atau perubahan yang bersumber  

dari luar sistem bahasa itu sendiri. Variasi ini terjadi karena berbagai faktor, 

seperti keadaan geografis, konteks sosial, fungsi atau tujuan berkomunikasi dan 

faktor pengembangan bahasa dalam kurun waktu yang lama. 

2.1.3 Bahasa standar  

Standardisasi atau pembakuan bahasa adalah kodifikasi dan penerimaan 

terhadap sebuah bahasa oleh masyarakat pemakai bahasa itu akan seperangkat 

kaidah atau norma yang menentukan pemakaian bahasa yang benar. Menurut 

Chaer (2004) Standardisasi ini mempersoalkan apakah sebuah bahasa memiliki 

kaidah-kaidah atau norma-norma yang sudah dikodifikasikan atau tidak yang 

diterima oleh masyarakat tutur dan merupakan dasar dalam pengajaran bahasa, 

baik sebagai bahasa pertama maupun bahasa kedua. 
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Bentuk standar lebih umum digunakan dibandingkan bahasa vernacular, 

karena bahasa standar biasanya digunakan dengan berbagai cara oleh ahli bahasa. 

Seperti yang diungkapkan oleh Janet Holmes: 

“The term standard is even more slippery than vernacular because it too is 

used in many different ways by linguists. A standard variety is generally one 

which is written, and which has undergone some degree of regularisation or 

codification, it is recognised as a pergtigious variety or code by a 

community, and it is used for H functions alongside a diversity of L varieties 

(2001:76)  

 

Bahasa ini umumnya dipakai pada tulisan, dan ada aturan dan kamus. 

Biasanya bahasa Inggris standar memiliki perbendaharaan kata yang lebih banyak 

dibandingkan slang. Hal ini didasarkan atas pendapat yang dikemukakan oleh 

Holmes: 

“A Standard variety is generally one which is written, and which has 

undergone, some degree of regularisation or codification, it is recognised  

as aprestigious variety or code by a community, and it is used for H 

functions alongside a diversity of L varieties”(2001:76) 

 

“Standard English is that variety of English which is usually used in print, 

and which is normally taught in schools and to one-native speakers learning the 

language. It is also the variety which is normally spoken by educated people and 

used in new broadcasts and other similar situations”.Bahasa Inggris standar dapat 

dikatakan sebagai variasi bahasa Inggris yang biasa dituangkan pada tulisan, dan 

biasanya dipakai untuk mengajar di sekolah dan diucapkan kepada one native 

speaker yang belajar bahasa ini. Variasi bahasa Inggris standar  juga biasanya 

diucapkan oleh orang yang berpendidikan dan digunakan di acara siaran radio dan 

situasi serupa lainnya.  



 
 

25 

 

 

 

Standard English ada 2 macam seperti yang dikutip dari http:// www. 

Belajar Inggris.net yaitu sebagai berikut: 

“ragam formal (formal English) yang digunakan dalam suasana resmi 

seperti pidato resmi, rapat, ceramah, kuliah, surat bisnis, surat lamaran, 

laporan, makalah, dll, dan ragam informal (Informal English) yang biasanya 

dipakai dalam pergaulan atau kelompok sosial tertentu, seperti bahasa yang 

biasa digunakan dalam pergaulan para pelaut, supir, dan lain – lain”  

 

Standardisasi tampaknya merupakan satu ciri bahasa yang diharuskan, 

bukan satu ciri yang sudah ada secara internal dalam bahasa itu (Bell 1967:48). 

Bahasa Inggris standar merupakan bahasa yang diajarkan di sekolah atau di  

perguruan tinggi dan biasa digunakan dalam kesempatan resmi.  

Webster Dictionary , English Standard: 

1. The English tought in the school 

2. English that is current, reputable and national 

3.The English that with respect to spelling, grammar, pronouncation, and 

vocabulary is substatlly uniform though not devoid of regional differences that is 

well-established by usage in the formal and informal speech and writing of the 

educated and that is widely recognized as acceptable where  English is spoken 

and understood. 

4.All words entered in a general English language dictionary that are not 

restricted by a label (as Slang, dial, boil, scot). 

 

2.1.4 Bahasa Inggris non-standar  

Untuk ragam non-standard English di kutip dari http://www. Belajar  

Inggris .Net biasanya digunakan dalam lingkungan yang tidak bersentuhan dengan 
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dunia formal, kadang-kadang dalam lagu kita menjumpai ragam non standar ini. 

Berikut adalah contoh bahasa Inggris non-standar: 

I ain‟t gonna walk (I am not going to walk) 

They wasn‟t crazy yet (They weren‟t crazy yet) 

Bahasa Inggris non-standar tidak mengikuti aturan  bahasa standar, bahasa 

ini tidak pernah tepat dipakai pada saat tulis menulis kecuali kalau dengan hati-

hati atau teliti  bahasa ini dijadikan kutipan langsung dari penutur bahasa non- 

standar. Bahasa ini biasanya mencerminkan penutur yang kurang baik ketika 

berbicara, seperti yang di kutip dari www.wikipedia.com berikut: 

“Nonstandard language or style does not follow the rules of standard 

language.  Nonstandard language is never appropriate in writing unless 

it is a deliberate direct quotation of a nonstandard speaker. It usually 

reflects poorly on the speaker when spoken.” 

Pemakaian bahasa Inggris non-standar: 

“If language is used in an unconventional way it may stand out and be 

worthy of analysis. The following examples have all been used in 

spontaneous speech and may be by non-native speakers, dialect speakers 

or young children.(www.wikipedia.com)” 

  Penggunaan ragam bahasa standar dan non-standar sangat ditentukan oleh 

hal-hal berikut ini: 

1. Topik yang sedang dibahas, 

2. Hubungan antara pembicara, 

3. Medium yang digunakan, 

4. Lingkungan, atau 

5. Situasi saat pembicaraan terjadi. 

Ciri-ciri yang membedakan antara ragam standar dan non-standar: 

1 Penggunaan kata serapan atau kata ganti 
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2 Penggunaan kata tertentu 

3 Penggunaan imbuhan 

4 Penggunaan kata sambung (konjungsi), dan 

5 Penggunaan fungsi yang lengkap. 

 

2.1.5 Slang 

Slang berasal dari kata Slang atau Slanguage. Istilah ini pertama kali 

digunakan di Inggris pada pertengahan abad ke-18. 

Slang merupakan bahasa yang datang dari kelas sosial terendah dalam 

masyarakat, yang dianggap sebagai bahasa kasar , vulgar dan tidak berpendidikan.  

Slang terbentuk dari upaya menghadirkan kata lama dengan makna yang 

baru agar memiliki kesan segar dalam komunikasi antar individu. Dalam 

menggunakan slang, siapa yang berbicara tidaklah penting, melainkan 

kesepakatan dan pemahaman antar individulah yang memegang kendali. 

Status Slang sebagai kelompok bahasa terendah cenderung berjuang untuk 

mendapatkan status yang lebih formal atau ingin lebih diakui keberadaannya di 

masyarakat. 

Perbedaan bahasa Inggris Slang dan bahasa Inggris standar diantaranya 

terletak pada diterima atau tidaknya bahasa tersebut oleh masyarakat bahasa dan 

lebih kepada statusnya dalam masyarakat bahasa, selain itu menurut Moentaha 

Salihen (2006:195) mengatakan perbedaan utama antara bahasa formal bahasa 

Inggris standar/ dengan bahasa slang adalah dalam perbedaharaan kata. 

Simeon Potter dalam bukunya “Our Language” menjelaskan: 

“language is like dress we vary our dress to suit the occation. We do not 

appear at the friends silver wedding anniversary in gardening clother nor 
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do we go putting on the river in the dinner jacket. Slang is like light music in 

its  proper setting”. (1948:130) 

 

Teori ini menjelaskan bahwa slang diibaratkan sebagai musik yang selalu 

cocok dengan tempat dimana ia digunakan. 

J.B Greenough dan C.L Kitteridge yang dikutip oleh Moentaha Salihen 

dalam buku Bahasa dan Terjemahan (2006:195) “Slang is a particular  kind of 

vagabond language, always hanging on the out skirts of legitimate speech but 

continually staring or forcing its way into the most respectable company”.Slang 

dijelaskan sebagai bahasa yang terus berjuang untuk mendapatkan status yang 

lebih terhormat dan pengakuan dimata masyarakat. 

Carl Sandburg (1878-1967) “Slang is a language that takes off its coat, spits 

on its hands and goes to work”. Slang dinyatakan sebagai bahasa yang tidak 

memandang siapa pembicaranya dan datang dari latarbelakang masyarakat apa, 

jadi slang bebas digunakan oleh siapa saja. 

 Pei dan Gaynor menjelaskan: 

“Slang is a style of language in common use, produces by popular 

adaptation and extension of the meaning of existing words and by coining 

a new words with disregard for scholastic standards and linguistic 

principles for formation of words; generally peculiar to certain classes 

and social or age groups”. ( 1985:57) 

 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa slang merupakan bahasa  

yang datang dari kelas sosial yang rendah, yang dianggap sebagai bahasa yang 

kasar, vulgar, dan tidak berpendidikan yang terbentuk dari upaya untuk       

menghadirkan kata lama dengan makna baru yang berasal dari kesepakatan dan 

pemahaman antar individu yang memegang kendali.  
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2.1.5.1 Ciri-ciri bahasa Slang 

             Ciri – Ciri  Slang  dikutip dari  http://id.w3dictionary.org/index.php?q=slang   

1.  Informal bahasa terdiri dari kata-kata dan ungkapan yang dianggap tidak cocok 

untuk acara-acara resmi, sering bersifat mengutuk  atau vulgar; “mereka yang penuh 

dengan pidato slang Ekspresi “  

2.  Bahasa yang khas dari kelompok tertentu (seperti di antara pencuri); “mereka 

tidak berbicara kami lingo” [syn: (cant), () prokem,lingo (), (argot), (patois), 

(rakyat)]  

 

 

2.1.5.2 Pemakaian bahasa Slang 

Slang pada mulanya disebut cant  yaitu bahasa yang digunakan oleh 

penjahat atau pencuri serta perampok. Mareka menggunakan cant sebagai bahasa 

rahasia agar orang diluar lingkungan mereka tidak mengetahui apa yang mereka 

bicarakan, seperti yang diungkap oleh Philip Howard: “One popular theory is that 

slang tends to be the language of the poor, the huddled masses yearning to be 

free, and the criminal classes, who make up for the drabness of their lives by the 

colourfulness of their language”(1984:25). 

Slang juga dipakai oleh narapidana, pelaut, anggota angkatan bersenjata dan 

sebagainya.Penggunaan slang ada yang berdasarkan singkatan seperti M.I.B untuk 

Man in Black, TV untuk Televisi, HP untuk Handphone umumnya tidak 

ditemukan dalam wacana formal baik untuk penulisan maupun pengucapan tetapi 

orang-orang umum menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari. Namun 
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sejumlah slang hanya populer untuk masa yang singkat dan yang lainnya hanya 

digunakan oleh sekelompok kecil orang. 

 Slang termasuk kedalam Black English, Para negro yang datang ke 

Virginia, Amerika menjadi budak kaum kulit putih, bahasa mereka berbeda 

dengan majikannya yang berkulit putih, oleh karena itu mereka belajar bahasa 

majikannya yang berkulit putih. Namun mereka mengalami kesulitan dalam 

belajar bahasa Inggris terutama pada grammar atau tata bahasanya. Akibatnya 

mereka berbicara bahasa Inggris dengan style atau gaya bahasa mereka sendiri, 

dari Black English lahir dialek, slang dan lain-lain. 

 

 

2.1.5.3 Slang dalam Kata dan Frasa 

Kata dan frasa merupakan  bagian dari unit bahasa. Kata adalah morfem 

atau kombinasi morfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan kecil yang 

dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas atau satuan bahasa yang dapat berdiri 

sendiri, terjadi dari mofem tunggal atau gabungan morfem. Menurut Lyons “word 

maybe considered purely as form, whether spoken or written or alternatively,as 

composite expressions, which combine form and meaning”(1995:46). 

Kata dapat diartikan sebagai bentuk ekspresi baik lisan maupun tulisan 

yang merupakan gabungan antara bentuk dan arti. Sejalan dengan pendapat 

Lyons, menurut Langacker “A word is a unit of language that represents a 

concept which can be expressively communicated morphems which are linked 

more or less tightly together, and has a phonetic value”(1983:74). Maksud dari 

definisi di atas bahwa kata merupakan unit bahasa yang memiliki arti, terdiri dari 
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satu atau lebih morfem yang menghubungkan dan mempunyai nilai fonetik. 

Contoh : Nada (N), Gee (N), Psycho (N), Bugged (N). 

Frasa adalah gabungan  dua kata atau lebih yang sifatnya tidak predikatif. 

Frasa juga merupakan satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih yang 

tidak melampaui batas fungsi unsur klausa, unsur  klausa yang tidak terdiri dari 

dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi itu merupakan satuan 

gramatik yang disebut kalimat.  Contoh, Flunked out (V), Show up (N), Break up 

(N) 

M. Blace Lewis (1963) dikutip oleh Pateda (1994:89) mengatakan bahwa 

“Phrase are sequences of two or more word below the rule of clauses and a many 

these words there obtain interior relationship”. Frasa adalah dua kata atau lebih 

yang disusun berurutan di bawah aturan klausa dan banyak dari kata – kata ini 

didapat hubungan interiornya. 

Swan (1995:XXVI) mengemukakan bahwa “Phrase are two or more 

words that function togethers as a group”. Dari pendapat M. Blace Lewis (1963) 

dan Swan (1995-XXVI) dapat disimpulkan bahwa frasa terdiri dari dua kata atau 

lebih, lebih kecil dari klausa dan antara kata-kata tersebut terdapat hubungan. 

Lyons (dalam Soetikno,1995:168) mengemukakan bahwa frasa merupakan 

satu kelompok kata yang secara gramatikal sepadan dengan satu kata, tidak 

mempunyai subjek dan predikat sendiri. 

Frasa adalah suatu konstruksi yang dapat dibentuk oleh dua kata atau 

lebih, tetapi yang tidak mempunyai ciri konstruksi sebuah klausa, dan sering pula  

ia mengisi slot atau gatra dalam tingkatan klausa (Parera,1987:35) yang dikutip 
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oleh (Pateda,1994:89).  Frasa terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak berisi 

subjek dan predikat. Contoh Flunked out (V), Show up (N), Break up (V). 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Frasa terdiri dari dua kata 

atau lebih, lebih kecil dari klausa dan antara kata-kata tersebut terdapat hubungan. 

 

2.2 Penerjemahan 

Penerjemahan saat ini banyak dilakukan guna memenuhi kebutuhan 

manusia akan informasi. Banyak bahasa yang terdapat di seluruh dunia ini 

menuntut manusia untuk berfikir kreatif agar dapat memperoleh informasi dari 

berbagai sumber bahasa yang berbeda-beda tersebut. Maka hadirlah kegiatan 

penerjemahan sebagai hasil dari pemikiran manusia yang berusaha untuk 

mendapatkan informasi dari berbagai sumber dari seluruh dunia. 

Dalam melakukan kegiatan penerjemahan, teori bahasa dan linguistik 

umum tentu akan selalu digunakan. Hal ini didasarkan atas pendapat yang 

dikemukakan Catford (1965:1) Yang mengatakan bahwa “Translation is an 

operation performed on languages: a process of subtituting a text in one language  

for a text on another, translation must make use of  a theory of language, general 

lenguistic theory”. 

           Terjemahan adalah interpretasi makna pada suatu teks dalam suatu bahasa. 

Banyak sekali orang yang salah menafsirkan arti dari terjemahan, terjemahan 

bukanlah mengartikan dan menghubungkan kata per kata yang sederhana menjadi 

suatu kalimat melainkan bagaimana cara  menginterpretasikan makna dari kata 

tersebut dengan mempertimbangkan beberapa aturan tata bahasa, konteks, idiom 

dan lain-lain. 
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Menurut Catford (1965:50) dalam bukunya  “A linguistic theory of 

translation”, seperti yang dikutip oleh O’Djuharie (2004:11) menuliskan 

terjemahan sebagai pengalihan wacana dalam Bahasa Sumber (Bsu) ke dalam 

wacana padanannya dalam bahasa sasaran (Bsa). 

Menurut Levy, seperti yang diungkapkan oleh O’Djuharie (2004:11) 

dalam bukunya yang berjudul “Translation as a Decision Process” mengatakan 

bahwa terjemahan atau penerjemahan adalah suatu proses kreatif yang selalu 

memberi kebebasan atau pilihan kepada penerjemah sehubungan dengan adanya 

beberapa kemungkinan kesepadanan terdekat dalam membuahkan makna 

situasional. 

Menurut O’Djuharie (2004:12),seperti  yang diungkapkan oleh Levy, 

Larson (1984:3) dalam bukunya “Meaning Based Translation”: A Guide to Cross-

language Equivalece : Penerjemahan merupakan suatu perubahan bentuk dari 

bahasa sumber (Bsu)  ke dalam bahasa penerima (Bpa) dimana makna harus 

dijaga agar tetap sama. 

Terjemahan terdiri dari tiruan bahasa sasaran sejajar dengan pesan dari 

bahasa sumber, pertama-tama dalam batasan makna dan kedua dalam batasan 

gaya bahasa seperti yang diungkapkan Nida dan taber (1969:1) State, “translation 

consists of reproducing in the receptor language the closest natural equivalent of 

the source language  message, firstly in the term of of the meaning and secondly 

in the term of style”. 

 Terjemahan ialah keahlian terdiri dari usaha untuk menggantikan pesan 

tulisan dan/atau pernyataan untuk bahasa Newmark (1987:7) “argues that 

translation is a craft consisting in the attempt to replace a written message  
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and/or statement in one language by the same message and/or statement in order 

language”. 

Larson (1984) menyatakan  “translation consists of transferring the 

meaning of the source language into receptor language” maksudnya 

penerjemahan sebagai proses pengalihan makna dari bahasa sumber ke bahasa 

sasaran. Selain itu Larson juga menyebutkan “it is meaning which is being 

transferred and must be held constant. Only the form changes”.Larson 

berpendapat bahwa yang mengalami perubahan bentuk dalam penerjemahan 

hanyalah bentuknya. 

“The first step in translating is to discover the meaning accomplished 

through meaning analysis. Analyzing the text by using the frameworks set by 

Halliday (1985:12) will give the readers comprehensive ideas to produce a 

translation work. Every text, spoken or written, unfolds in some context of use. 

Together with the context surrounding, a text creates meaning. The figure below 

shows Hallidays‟s framework that can be applied in understanding the meaning 

of  a text”.  

 

Langkah pertama dalam penerjemahan adalah menemukan makna yang 

terkandung melalui analisis makna. Manganalisis teks dengan menggunakan 

seperangkat framework yang dikemukakan oleh Halliday (1985:12) akan memberi  

gagasan komprehensif pada para pembaca untuk menghasilkan sebuah hasil 

terjemahan. Setiap teks baik lisan maupun tulisan mengungkap makna dalam 

konteks penggunaannya. Jadi, bersamaan dengan konteks yang ada di sekitarnya, 

sebuah teks menciptakan makna. 

Penerjemahan berperan penting dalam terjadinya proses komunikasi 

seperti yang diungkapkan oleh Newmark. Newmark dalam bukunya A Textbook 

of Translation  memandang “penerjemahan sebagai pengungkapan makna suatu  

wacana kedalam bahasa lain seperti yang dimaksudkan penulisnya”. 
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Menurut Larson (1984:17) saat menerjemahkan sebuah teks, tujuan 

penerjemah adalah mecapai terjemahan idiomatik yang sedemikian rupa berusaha 

untuk mengkomunikasikan makna teks bahasa sumber ke dalam bentuk alami dari 

bahasa sasaran. 

Terdapat empat tahap dalam proses penerjemahan yang harus diikuti 

penerjemah ketika beralih dari bahasa sumber menuju bahasa sasaran, yaitu 

analisis, penemuan, pengalihan dan pengungkapan makna kembali. 

 

2.2.1 Ciri-ciri terjemahan yang baik 

          Untuk dapat melakukan kegiatan penerjemahan  yang baik penerjemah 

harus mengetahui ciri terjemahan yang baik dan benar. Di bawah ini dijelaskan 

beberapa ciri-ciri terjemahan yang baik: 

Pertama, terjemahan hendaknya akurat, maksudnya terjemahannya 

mengkomunikasikan makna  yang sama dengan makna Bsu. Makna yang 

ditangkap pembaca Bsu sama dengan makna yang ditangkap Bsa. Tidak terjadi 

pentimpangan makna, sehingga terjemahannya tidak terjadi penambahan, 

penghilangan, atau perubahan informasi. 

Kedua, terjemahan hendaknya jelas, artinya pembaca sasaran dapat 

memahami terjemahan  itu dengan baik. Bahasa yang digunakan adalah bahasa 

yang elegan, sederhana, dan mudah dipahami. 

Ketiga, terjemahan hendaknya wajar, maksudnya terjemahan mudah 

dibaca, menggunakan tata bahasa  dan gaya yang wajar dan lazim digunakan oleh 

bahasa sasaran (Bsa), alami atau tidak kaku. Sehingga terjemahan terasa wajar 
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bagi pembaca sasaran (Bsa) seolah – olah membaca karangan yang ditulis dalam 

bahasanya sendiri, bukan hasil terjemahan. 

Keempat, ketika pembaca dapat menceritakan ulang atau memberi 

ringkasan isi terjemahan yang dibacanya. Jika pembaca dapat menceritakan 

dengan benar, maka jelas bahwa terjemahan itu mengkomunikasikan pesan secara 

umum dengan baik 

Kelima, terjemahan hendaknya konsisten dalam hal ejaan nama orang, 

tempat, kata-kata asing, dan penggunaan tanda baca. Seperti penggunaan kata  

tanya (?), koma (,), titik dua (:), titik koma (;), tanda seru (!) atau tanda baca 

lainnya digunakan secara konsisten.  

 

2.2.2 Jenis-jenis terjemahan 

Jenis utama terjemahan yaitu, terjemahan teknis, terjemahan ilmiah, 

seni(sastra) terjemahan, terjemahan dokumen, terjemahan umum. 

Terjemahan teknis adalah terjemahan yang memerlukan pengatahuan 

teknis terhadap beberapa bidang. 

Terjemahan ilmiah adalah terjemahan medis yang menggunakan istilah 

khusus yang digunakan oleh peneliti asing, dokter dan spesialis lainnya. 

Seni (sastra) terjemahan tidak hanya membutuhkan pengetahuan 

menyeluruh tentang bahasa sumber dan target, tetapi juga kemampuan untuk 

benar menerjemahkan perasaan asli dan untuk menggunakan bahasa yang paling 

tepat berarti dalam terjemahan. 

Terjemahan dokumen adalah semacam terjemahan bahwa dalam semua 

kasus harus dipesan dari sebuah biro penerjemahan karena  selalu memerlukan  
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sertifikasi khusus. Terjemahan umum adalah jenis paling sederhana dari semua 

karena berhubungan dengan bahasa tanpa berarti istilah atau sastra khusus. 

 

2.2.3 Metode Penerjemahan Bahasa Slang 

Catford (1965:21) mengatakan bahwa masalah utama dalam praktik 

penerjemahan adalah pencarian padanan dalam bahasa sasaran yang arti serta 

keadaannya harus dijelaskan oleh teori. 

Catford (1965:21) membagi penerjemahan berdasarkan rentang atau 

extent: seluruh/penuh dan sebagian, tingkatan atau levels: menyeluruh dan 

terbatas, dan tataran atau ranks: terikat pada tataran, kata demi kata, harfiah dan 

bebas.  

Berdasarkan rentang atau extent (1965:21), Catford menyebutkan tentang 

terjemahan penuh dan sebagian.  

Terjemahan seluruh/penuh adalah terjemahan yang seluruh teksnya diolah 

melalui proses penerjemahan dimana setiap bagian dalam teks diganti dalam 

materi dalam teks Bsa. 

Terjemahan sebagian, sebagian kata dalam teks Bsu yang tidak 

diterjemahkan dengan sengaja atau karena bagian tersebut dianggap tidak bisa 

diterjemahkan atau juga dibiarkan apa adanya hanya untuk memberi kesan agar 

terjemahan lebih berwarna. Terjemahan sebagian digunakan dalam novel remaja. 

Berdasarkan tingkatan atau level, Catford menyebutkan tentang 

terjemahan menyeluruh dan terjemahan terbatas. Terjemahan menyeluruh, terjadi 

pengalihan tata bahasa dan kosakata Bsu dengan padanan tatabahasa dan kosa 

kata Bsa yang fonologinya tidak sepadan, sedangkan terjemahan terbatas hanya 
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mengalihkan materi tekstual Bsu dengan Materi tekstual padanannya pada satu 

tataran. 

Berdasarkan Tataran atau ranks Catford menyebutkan tentang terjemahan 

terikat pada tataran, kata demi kata, herfiah dan bebas. Terjemahan terikat pada 

tataran mengupayakan agar terjadi kesepadanan pada tataran yang sama pada Bsu 

dan Bsa .Terjemahan kata demi kata, lebih menekankan pada susunan kata dalam 

kalimat  yang harus dipertahankan dan kosakatanya diterjemahkan satu demi satu 

tanpa mempertimbangkan konteks. Terjemahan harfiah sama dengan terjemahan 

kata demi kata, hanya konstruksi tata bahasanya diubah sedekat mungkin dengan 

padanannya dalam Bsa, sedangkan terjemahan bebas, penerjemahan tidak sesuai 

dengan bentuk asli teks Bsu. Biasanya merupakan paraphrase dari teks asli yang 

sifatnya berlebihan atau bertele-tele atau bahkan bukan terjemahan samasekali. 

 

2.2.4 Makna  

 Makna merupakan hal yang sangat penting dalam proses  penerjemahan, 

suatu penerjemahan dinilai baik bila mengandung makna yang sama dengan 

makna yang terdapat pada karya aslinya. Oleh karena itu seorang penerjemah 

harus mempunyai pengetahuan yang baik mengenai makna, sehingga ia bisa 

menyampaikan makna dari bahasa sumber (Bsu) ke dalam bahasa sasaran (Bsa). 

Semantics is  the study of meaning or words phrases and sentences. 

Semantics, the study of word meaning and sentence meaning. Berdasarkan definisi 

tersebut semantik dapat diartikan sebagai studi tentang makna kata, frasa dan 

kalimat. 
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Makna termasuk dalam bidang studi  semantik yaitu ilmu yang 

mempelajari makna. Menurut Aminudin (1988:50) makna juga disejajarkan 

pengertiannya dengan arti, gagasan, konsep, pernyataan, pesan, informasi, 

maksud, isi, dan fikiran. 

Makna mempunyai pengertian yang sangat luas dan sulit untuk 

didefinisikan. Definisi yang ada pada saat ini sangatlah bervariasi dari satu ahli ke 

ahli bahasa yang lainnya. Hal ini disebabkan karena tiap ahli bahasa hanya 

membahas makna berdasarkan bidang ilmu yang ditekuninya.  

Kesulitan disebabkan karena makna kelihatannya tidak stabil dan 

tergantung kepada pemakai, pendengar, dan konteksnya. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Palmer (1976:7) bahwa “....meaning do not seem to be stable but to 

depend upon speaker, hearers,and context”. 

Makna merupakan wujud dari pembicara, pengaruh dari unit bahasa dalam 

memahami pandangan, tingkah laku manusia atau makna merupakan hubungan 

kesepakatan atau ketidaksepakatan antara bahasa dan aspek diluar bahasa atau 

antara ujaran dan tanda. (Kridalaksana, 1993). 

Makna adalah pertautan yang ada diantara unsur-unsur bahasa itu 

(terutama kata-kata). Makna menurut Palmer (1976:30) hanya menyangkut intra 

bahasa. Sejalan dengan pendapat tersebut Lyons (1977:204) menyebutkan bahwa 

mengkaji atau memberikan makna suatu kata ialah memahami kajian kata tersebut  

yang berkenaan dengan hubungan makna yang membuat kata tersebut berbeda 

dengan kata lain. Arti dalam hal ini menyangkut makna leksikal dari kata – kata 

itu sendiri yang cenderung terdapat di dalam kamus. 
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Objek studi semantik adalah makna dan makna yang dimaksud yaitu 

makna yang terdapat dalam ujaran-ujaran, seperti frasa, klausa, kalimat dan 

wacana. (Chaer,1990:6). 

Lyons (1981:136) menyatakan, “meanings are ideas or concepts which 

can be transferred from the mind of the hearer by embodying them as they were, 

in the form of one language or another. 

Lyons, makna adalah maksud dari pembicara yang disampaikan dengan 

cara mengutarakannya melalui bahasa. Makna adalah maksud ujaran pembicara 

melalui kata-kata atau kalimat yang berbeda.  

Makna dibagi kedalam dua bagian: 

1. Maksud dari pembicara atau makna yang dibawa oleh pembicara 

2. Maksud dari kalimat atau kata yang terkandung dalam kata atau kalimat 

itu sendiri 

Keraf (1990:25) makna adalah unit dari kata dalam suatu bahasa yang 

mengandung dua aspek, yaitu bentuk atau ekspresi. Makna atau isi bentuk adalah  

aspek yang dapat ditangkap oleh panca indra yaitu pendengaran dan penglihatan, 

sedangkan isi adalah aspek yang menyebabkan reaksi  yang hadir dalam fikiran 

pendengar atau pembaca karena stimulasi dari bentuk.   

 

2.3.1 Jenis - jenis makna 

2.3.1.1 Makna Leksikal 

 Menurut Kridalaksana (1984:118), makna leksikal adalah makna yang 

unsur-unsur bahasa sebagai lambang benda, peristiwa. Makna leksikal ini 

mempunyai unsur-unsur bahasa lepas dari penggunaan atau konteksnya. 



 
 

41 

 

 

 

Menurut Lyons (1976:36) makna leksikal (lexical meaning, semantic 

meaning, internal meaning) adalah makna yang terdapat dalam kamus. Menurut 

Kridalaksana (1984:118), makna leksikal adalah makna yang unsur-unsur bahasa 

senagai lambang benda, peristiwa. Makna leksikal ini mempunyai unsur bahasa 

lepas dari penggunaanya atau konteksnya. Makna Leksikal juga dikenal sebagai 

makna kamus ialah makna dalam istilah penggunaan bahasa yang umum dan 

maknanya telah disepakati bersama. 

“Lexical meaning is a matter of listing standard meanings for simple 

lexical entries or particular meaning properties for fixed expressions.” (Butler et 

all, 2005:245) Maksudnya, makna leksikal ialah daftar arti standar dalam kosakata 

leksikal sederhana atau unsur arti tertentu untuk ungkapan yang tetap 

Lyons (1981: 146) menyatakan bahwa lexical meaning is the meaning of 

lexemes. Menurutnya makna leksikal adalah makna yang terdapat pada leksem 

atau bersifat leksem.  

Contoh:  

1) Horse 

Makna leksem horse adalah large four-legged animal that people ride on 

or use for pulling carts. Dalam pendapat lain, Newmark (1916: 26) menyatakan 

bahwa lexical meaning starts when grammatical meaning finishes: it is referential 

and precise, and has to be concerned both outside and within the context. 

Newmark berpendapat bahwa makna leksikal adalah makna yang tidak 

berhubungan dengan makna gramatikal, makna leksikal memiliki acuan yang jelas 

dan tepat, makna leksikal harus mengacu pada satu referen baik berada di dalam 

maupun di luar kalimat. 
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Contoh: 

1) She rode a horse. 

Horse dalam contoh 2) memiliki makna yang sama dengan horse pada 

contoh 1), karena horse mengacu pada satu referen yang telah dijelaskan 

pada contoh 1). 

Kamus pada umumnya hanya memuat makna leksikal yang dimiliki oleh 

kata yang dijelaskan. Oleh karena itu, banyak yang berpendapat bahwa makna 

leksikal adalah makna yang terdapat di dalam kamus. Penulis menyimpulkan 

bahwa jika dilihat dalam kalimat makna leksikal adalah makna yang tidak 

berhubungan dengan konteks melainkan langsung merujuk pada referen tanpa 

menyesuaikan dengan kata lain yang ada pada kalimat baik sebelum maupun 

sesudah kata tersebut. Seperti pada contoh 2), makna horse tidak terpengaruh oleh 

makna kata she ataupun rode. 

 

2.3.1.2 Makna Gramatikal 

Makna gramatikal adalah hubungan antara unsur – unsur bahasa dalam 

satuan yang lebih besar, misalnya hubungan antara kata dengan kata lain dalam 

frasa atau klausa. Makna gramatikal membahas mengenai hubungan makna antar 

kata-kata pembentuk idiom. 

Menurut Kridalaksana (1984:120) makna gramatikal adalah makna yang 

muncul sebagai akibat dari terjadinya hubungan antara unsur-unsur bahasa dalam 

satuan-satuan yang lebih besar; misalnya hubungan antara kata dengan kata lain 

dalam frasa. Contoh: Concept: Past (-ed), More than one (-s), again (re-)Concept: 

Obligation (must), Negation (not), Definate, specific (the), Non specific (a) 
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Makna gramatikal berbeda dari makna leksikal. Seperti yang diungkapkan 

oleh Croft (2000, 258:262) bahwa “The distinction between lexical and 

grammatical meaning gets explained by grammaticalization: a diachronic process 

by which lexical meanings shift to grammatical meaning”. Maksudnya, perbedaan 

antara makna leksikal dan gramatikal dijelaskan oleh proses gramatikal: proses 

diakronis di mana makna leksikal berubah menjadi makna gramatikal. 

Contoh: I go to school............... I went to school 

Pada kalimat I go to school, verba go merupakan makna leksikal atau 

makna kamus, yang artinya pergi. Sedangkan, verba went bukan makna leksikal 

karena verba went dalam bentuk lampau. Dapat dilihat bahwa terjadi perubahan 

makna leksikal ke makna gramatikal. 

 

2.3.1.3 Makna Kontekstual 

Makna kontekstual mengacu pada konteks atau situasinya. Sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Catford (1969: 36) dalam Malmkjaer (2005: 25) bahwa 

contextual meaning is similarly language bound, since the grouping of relevat 

situational features that a linguistic item is related. Maksudnya, makna 

kontekstual ialah sama dengan bahasa yang terikat, sejak gabungan situasi atau 

konteks yang sesuai dengan makna kata tersebut. 

Cruse (1995:16) berpendapat bahwa “contextual meaning is the full set of 

normality relations which a lexical item contracts with all conceivable contexts”. 

Menurutnya  makna kontekstual adalah serangkaian hubungan normalitas yang 

mana kata leksikalnya berbeda dengan segala konteks yang dibayangkan atau 

dipikirkan. 
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Sejalan dengan pendapat Cruse dan Langacker (1987:157) mengemukakan 

bahwa “The contextual meaning is the meaning which includes all relevant 

aspects of the conceived situation and thus guarantees proper understanding”. 

Artinya makna kontekstual ialah makna yang termasuk segala aspek yang relevan 

pada situasi atau konteks yang dibayangkan atau dipikirkan. Oleh karena itu, 

memerlukan pemahaman yang benar. 

Contoh:  

      3) I am surfing now. 

      4)  Surfing the Internet. 

Makna surfing secara leksikal adalah sport of riding on top of the waves 

using a board seperti yang terdapat pada contoh 3), sedangkan surfing pada 

contoh 4) bermakna sebuah aktifitas mencari informasi di internet sesuai dengan 

konteksnya. Pada contoh 4) makna surfing tidak lagi bermakna sport of riding on 

top of the waves using a board karena terdapat kata internet yang telah mengubah 

konteksnya. Kedua contoh tersebut membuktikan bahwa makna dari sebuah kata 

dapat berbeda sesuai dengan konteksnya 

Jadi dapat disimpulkan bahwa makna kontekstual sangat dipengaruhi oleh 

situasi penggunaan bahasanya. 

  

2.3.1.4 Makna denotatif 

Denotasi ialah makna yang sebenarnya yang mengacu pada referen dari 

suatu benda  atau entitas dan biasanya denotasi juga dikenal sebagai makna 

kamus.  



 
 

45 

 

 

 

“Denotation is a relation which holds  primarily or basically, between 

expressions and physical entities in the external world. But many, if not all, 

natural languages also contain expressions which denote various kinds of non-

physical entitis” (Lyons, 1995:81) 

Maksudnya, denotasi ialah hubungan antara ungkapan kata dengan benda 

atau entitas fisik di dunia. Tetapi juga ada beberapa bahasa yang memiliki 

ungkapan yang merujuk pada benda atau entitas bukan fisik 

Contohnya pada kata dog yang merujuk pada entitas nyata di dunia yang 

disebut sebagai kumpulan berbagai jenis anjing. 

Selain itu, Lyons (1977: 207) dalam Jackson dan Arnvela (2000: 56) juga 

mengatakan bahwa “Denotation is the relationship that holds between that lexeme 

and persons, things, places, properties, processes, and activities external to the 

language system”. Artinya, denotasi ialah hubungan yang memiliki leksem dan 

kata benda, orang, hal, tempat, unsur, proses, dan kegiatan diluar sistem bahasa. 

Murphy (2010: 32) mengatakan bahwa “Denotation is the relation 

between a word and the things (or properties or actions or concepts) that it refers 

to”.Artinya, denotasi ialah hubungan antara kata dan sesuatu yang mengacu 

benda, tindakan, dan konsep. 

Cann (1993: 40) mengatakan bahwa “The denotation of an expression is 

the relation between the expression and things that exist in the world”. 

Maksudnya, denotasi ialah hubungan antara ungkapan dan hal/benda yang ada di 

dunia 

Cann (1993: 10) juga berpendapat bahwa “The denotation is the relation 

between an expressions and a class of various sort of individuals, events, 
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properties, and relations that may be referred to by the use of the expression on 

some particular occasion”. Intinya, denotasi ialah hubungan antara ungkapan dan 

kelas dari berbagai jenis individu, kejadian, sifat, dan hubungan yang merujuk 

pada penggunaan ungkapan pada situasi tertentu 

The denotative meaning of a word is its actual meaning, with no spin on it 

intended to persuade. Denotation: A term used is Semantics as part  of a 

classification of a types of meaning; opposed to connotation. Makna denotatif 

adalah makna kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di 

luar bahasa atau didasarkan atas konfensi tertentu sifatnya objektif (2001:132). 

Contoh: The lexeme „book‟ may, therefore, be thought of as denoting the set of all 

book. Cann (1993: 11). Leksem buku menandakan kumpulan berbagai buku. 

 

2.3.1.5 Makna konotatif 

Konotasi ialah makna yang sebenarnya. Seperti yang diungkapkan oleh 

Jeffries (1998: 109) bahwa “Connotation is a word we use lightly and often in 

everyday language to refer to obvious, but indirectly expressed emotion”. Jeffries 

berpendapat bahwa konotasi ialah ujaran yang kita sering gunakan dalam bahasa 

sehari-hari yang merujuk pada emosi tidak langsung yang diungkapkan. 

Di samping itu, Cook (1992: 8) dalam partington (1998: 65) berpendapat 

bahwa “Connotation is the vaguer associations of a word for a group or 

individual”. Artinya, konotasi ialah kata yang memiliki makna yang sama tau 

tidak disebutkan secara jelas oleh kelompok atau individu. 

Konotasi dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu “affective connotation, 

cultural connotation, dan social connotation”. 
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Connotative meaning refers to how the users of the language react, 

whether positively or negatively, to the words of their combination.Makna 

konotasi mengacu pada reaksi pengguna bahasa, apakah reaksi positif atau negatif 

terhadap suatu kata dan kombinasinya. 

Hornby (1996:1213-4) defines tabbo words as words that are often 

considered offensive, shocking or rude because they refer to sex, an organ of body 

race. Mendefinisikan tabu sebagai kata yang sering dianggap menyinggung  

mengejutkan atau tidak sopan karena mengacu pada jenis kelamin, organ tubuh 

atau ras. 

Leech (1981:120) defines connotative meaning as the communicative 

value an  expression has by virtue of what it refers to, over and above its purely 

conceptual content.Mendefinisikan makna konotatif sebagai nilai komunikatif 

sebuah ekspresi sifat dari apa yang berkenaan, berakhir dan semata-mata bebas 

dari isi pengertian itu sendiri. 

Contoh: Teacher- clever, impatient, poor. 

   Farmer- poor, stupid 

   Man-macho, rational, strong, hard-working, breadwinner 

 Bali- a small island to the east of java in Indonesia konotasi 

beautiful place, holiday, beach, etc. 

 

2.3.2 Komponen Makna 

Menurut Nida dan taber (1969:77) suatu kata mempunyai 3 komponen 

utama: 
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1. Komponen umum (Common Component) yaitu komponen yang sama yang 

dimiliki oleh semua kata yang dibandingkan 

2. Komponen diasnostik (diasnostic component) yaitu satu atau lebih komponen 

yang berbeda yang dimiliki oleh setiap kata yang dibandingkan  

3. Komponen tambahan atau pelengkap (supplementary Component) yaitu 

komponen yang melengkapi makna kata-kata tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


